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l íratl akadályozza 
a közel-keleti 

helyzet rendezését 
Mint már jelentettük. Ma- zel-keleti békés 

lik. a Szovjetunió állandó rendezés további 
ENSZ-képviselöje a közgyü- meghiúsítása, 
lés pénteki plenáris ülésén 
felszólalt a közel-keleti kér-
dés vitájában 
arra, hogy Izrael makacsul 
gatolja a kfczel-keleti kér-
dés békés rendezését, s ezért 
aa Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének. minden békeszere-

politikai 
elodázása, 

itása. 
Malik rámutatott arra. 

hogy az Egyesült Államok 
hatalmas propagandagepeze-
te nem fukarkodik a külön-
féle koholt vádakkal az 
Egyesült Arab Köztársaság-
gal szemben, ugyanakkor 
mélyen hallgat a tűzszünet 

tó államnak újabb lépéseket t é n y ] e g e s megszegésének Iz-
kell tennie, „hogy arra ösz-
tönözzék az izraeli kormányt 
es a mögötte álló erőket: szá-
moljanak az ENSZ-tagálla-
rriok túlnyomó többségének a 
közel-keleti kérdés haladék-
talan és igazságos politikai 
rendezésére irányuló követe-
lesével". 

Ami a Szovjetuniót illeti 
— folytatta Malik —, hatá-
rozottan támogatja az izrae-
li fegyveres támadás áldoza-
tait, az arab országokat. 

A szovjet küldött hangsú-
lyozta. hogy az amerikai ha-
tározati javaslat célja a kö- tározati javaslatában. 

rael által elkövetett esetei-
ről. 

A közel-keleti igazságos és 
tartós béke útja nem a fe-
nyegetések és a katonai ka-
landok útja, hanem az izrae-
li csapatok teljes kivonása 
valamennyi megszállt arab 
területről — jelentette ki 
Malik. — A megegyezés elő-
mozdításához haladéktalanul 
fel kell újítani Jarring misz-
szióját nem terhelve azt j Zorilla) tárcával rendelkezik, 
semmiféle kiagyalt feltetel- , ^ ü R k o a l i c i ó s k o r _ 
lel es kovetelessel. miként az 1 

amerikai küldöttség teszi ha- I m a n y . ' o v o kedden teszi le a 

•Allende 
kormánya 

Salvador Allende chilei 
köztársasági elnök pénteken, 
a késő esti órákban nyilvá-
nosságra hozta tervezett kor-
mányának összetételét. A 15 
tagú kormányban a Szocia-
lista Párt négy, a Radikális 
Párt három, a Kommunista 
Párt három, a Chilei Egysé-
ges Népi Akciómozgalom 
egy, a Szociáldemokrata Párt 
két, a Független Népi Akció 
(API) pedig ugyancsak két 
tárcával rendelkezik. 

Az ország külügyminiszte-
re Clodomiro Almeyda (szo-
cialista), belügyminisztere 
Jose Thoha (szocialista), 
igazságügy-minisztere Li-

I zandro Cruz Poncé (API), 
| gazdaságügvi minisztere pe-
dig Pedro Buskovic (API) 

I lesz. 
A Chilei Kommunista Párt 

a rendkívül fontos munka-
' ügyi miniszteri (Jose Oyar-
I ce), a közmunkaügyi minisz-
1 teri (Pascual Barraza) és a 
i pénzügyminiszteri (Maeríco 

Magyar—svájci 
gazdasági tárgyalások 

Baczoni Jenő, a külkeres-
kedelmi miniszter első he-
lyettese svájci látogatását 
befejezve szombaton vissza-
érkezett Budapestre. 

Baczoni Jenő . Zürichben 
részt vett az október 27-én 
megkezdődött magyar gaz-
dasági napok megnyitásán. 
Megbeszéléseket folytatott 
magas rangú svájci állami 

személyiségekkel és a gaz-
dasági élet számos vezető-
jével. Fogadta Ernst Brug-
ger, Svgjc gazdaságügyi mi-
nisztere, akivel eszmecserét 
folytatott a két ország ke-
reskedelmi kapcsolatairól és 
a kölcsönös érdeklődésre 
számottartó más gazdasági 
kérdésekről. 

KGST-szakértöfc 
megbeszélése 

Kijevben befejezte mun-
káját a KGST-országok 
szakértőinek a repülési me-
teorológia kérdéseivel fog-
lalkozó szemináriuma. A 
résztvevők a meteorológiai 
jelenségek kutatásáról szóló 
előadásokat hallgattak meg. 
Nagy érdeklődést váltott ki 
a szovjet tudósoknak az at-
moszféra . raketaszondázisá-
ról tartott beszámolója. 

I hivatali esküt. 

ELOKESZULETEK NOVEMBER 7-RE 
Ünnepségek, koszorúzások, zászlófelvonás 

November 6-án. az ünnep gyárban a Magyar—Szovjet 
előestéién Nyers Rezső, az 
MSZMP PoLitikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára méltatja majd 
a rádióban és a televízió-
ban a Nagy Október jelen-
tőségét. A Kossuth téren — 
a Parlament előtt — fel-
vonják az állami zászlót, 
amely előtt november 7-én 
delben zenés őrségváltással 
tisztelegnek a fegyveres tes-
tületek tagjai. A Gellért-
hegyi Felszabadulási emlék-
műnél szintén katonai tisz-

Baráti Társaság es a gyar 
partszervezetének rendezé-
sében kerül sor a szovjet 
kultúra napjainak záró 
nagygyűlésére, melynek elő-
adója dr. Koncz János, az 
MSZMP Csongrád megyei 
Bizottságának osztályvezető-
je lesz. November fi-án dél-
után 3-kor az egyetemi au-
lában az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottsága, a városi ta-
nács, a Hazafias Népfront 
városi bizottsága és a Jó-

MSZMP Szeged -városi bi-
zottsága. a városi tanács és 
a Hazafias Népfront városi 
bizottsága. 

Mit fesz ca gyár 
munkásnőiért ? 

A nők helyzetével foglal- resete — a természetbeni nőknek a KSZV-ben is — 
kozó párt- és kormányhatá- juttatások nélkül — még mint minden más fonó- és 
rozat nyomán az üzemek- mindig alacsony — 1558 fo- szövőipari üzemben —, első-
ben fokozottabb figyelemmel rint egy hónapban. Figye- sorban a munkakörülmények 
kísérik a dolgozó asszonyok, lembevéve, hogy a végzendő okozzák. Ismeretes, hogy a 
lányok életét, gondjait. Sze- munka — nevével ellentét- szövő- és fonócsarnokokban 
ged legnagyobb könnyűipari ben — nem is annyira köny- meglehetősen nagy zajjal 
üzemében, a Kenderfonó és nyű, bizony a jövőben min- dolgoznak a gépek, s fokozott 
Szövőipari Vállalatnál nem- denképpen meg kell keres- igénybevételt okoz a három 
rég szinte tudományos ala- ni a módját a differenciál- műszak. Igaz, az utóbbi idö-
possággal elemezték a gyár tabb, magasabb bérezés le- ben némileg sikerült javita-
több mint 3500 munkásnőjé- hetőségének. A vizsgálat után ni a gépeknél dolgozó asz-
nék helyzetét. Mindezt a a vállalati, szakszervezeti bi- szonyok műszakok közbeni 
körülmények megjavítása, a zottsóg és igazgatói tanács körülményeit: porelszívókat, 
lányok-asszonyok életének együttes ülésén javasolták: légtisztitókat szereltek fel, 
jobbátétele érdekében. vizsgálják meg azokat a tel-

Az összegezésből kiderült, jesítménybéres munkakörö-
hogy a dolgozó nők a KSZV- k p h amelyekben a nok ku-
néi átlagosan 1866 forintot lönösen kedvezőtlen munka-
keresnek, azaz mntegy száz körülmények között dolgoz-
forinttal többét a tiszai tex- nak. munkabérük a vállalati 
tilipari átlagnál. Természe- átlag alatt van. 
tesen a munkásnők átlagke- A legnagyobb gondot a 

DlVSZ-küldöttség Szegeden 
teletadás közepette vonják zsef Attila Tudományegye-
majd fel a nemzeti lobogót tem pártbizottsága 
es a nemzetközi munkás-
mozgalom vörös zászlaját. 
Az éittorduló estjén F. J. 
Tyitov, a Szovjetunió buda-
pesti rendkívüli és megha-
talmazott nagykövete a rá-
dióban és a televízióban 
méltatja az októberi forra-
dalom jelentőségét. 

A Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom idei évfor-
dulóját Szegeden is méltón 
köszöntik. November 4-én 
délután fél 3-kor a Kábel-

varost 
ünnepséget rendez. Ünnepi 
beszédet dr. Marta Ferenc 
rektor, az MSZMP városi 
végrehajtó bizottságának 
tagja mond. A vállalatok, 
intézmények és a fegyveres 
testületek is megünneplik az 
évfordulót. 

November 7-én délelőtt 10 
órakor a Dugonics temető-
ben. 11 órakor pedig a.Szé-
chenyi téren levő szovjet 
hősi emlékműveknél rendez 
koszorúzási ün népségét az 

Nemzetközi tanácskozás 
a rádiózavarok 

megszüntetésére 
A Bolgár Népköztársaság, 

a Csehszlovák Szocialista 
Köztársasag, a Lengyel Nép-
köztársaság, a Magyar Nép-
köztársaság. az NDK. a Ro-
mán Szocialista Köztársaság 
és a Szovjetunió postaigaz-
gatóságainak rádió- és teie-
viziószakértői október 22— 
30 között Budapesten érte-
kezletet tartottak. A tanács-
kozás az ipari eredetű rá-
diózavarok elleni küzdelem-
mel foglalkozott. 

A megbeszéléseknek az 
adott különös jelentóséget, 
hogy a rádió- és televízió-
előfizetők tábora állandóan 
növekszik. ugyanakkor a 
műsort zavaró készülékek és 
berendezések száma is 
nagymértékben emelkedik. 
Az értekezleten összehan-
golt együttműködési terv 
készült arra. hogy ezekben 
az országokban megelőző in-
tezkedesekkel csökkentsék a 
panaszokat. (MTI) 

Enyedi Zoltán felvétele 

Győri Imre a DlVSZ-küldöttségct Csongrád megye életéről tájékoztatja 
A Budapesten ülésező VIII. DIVSZ-

kongresszus több külföldi delegációjának 
vezetője és tagja látogatott tegnap dél-
után Szegedre. 

Dusán Ulcsakot, a Nemzetközi Diákszö-
vetség csehszlovák elnökét, J. M. Tyazsel-
nyikovot, a Komszomol KB első titkárát, 
Ivan Panevet, a bolgár Komszomol első 
titkárát, Günther Jahnt, az NDK ifjúsági 
szervezetének, az FDJ-nek első titkárát, 
Purevzsavot, a Mongol Forradalmi Ifjúsá-
gi Szövetség első titkárát, Vasilie Nicol-
cíuiut. Románia Kommunista Ifjúsági 
Szövetségének külügyi titkárát, Andrzei 
Zabinskit, a lengyel OKWOM elnökét, 
Ottó Moncmant, a Szlovák Szocialista If-
júsági Szövetség első titkárát, Antonin 
Himlt, a Csehszlovák Gyermek- és If jú-
sági Szervezetek Föderatív Tanácsának 

korszerűsítették a világítást 
és fűtést. Ez azonban kevés; 
az elkövetkezendő években 
a jelenleginél jóval korsze-
rűbb technikai qs szociális 
feltételeket kell 1 teremteni. 
Ennek egyik módjaként 70 
millió forintos beruházássá! 
új, klimatizált szövődét épí-
tenek a régi műhelyek mel-
lett. A tervek szerint ebben 
a szövődében a lehetőségek 
szerint minimálisra csökken-
tik a zajt. Az új munkahe-
lyen 500—600 nőt, azaz a 
KSZV központi gyárában 
dolgozó lányok-asszonyok 
egyharmadát érinti a szeren-
csés változás. A három mű-
szakra azon'nn előrelátha-
tólag még sokáig szükségé 
lesz a népgazdaságnak. De 
megvizsgálják, hogy miként 
lehet a legcélszerűbben cso-
portosítani a munkaerőt: a 
már jól bevált gyakorlat 
szerint elsősorban a délelőt-
ti és délutáni műszakokban 
szerveznek teljes foglalkoz-
tatottságot, míg az éjszakai 
műszakra hagyják a kisebb 
feladatokat. A jövőben arra 
törekednek. hogy az egy 
vagy többgyermekes anyákat, 
az idősebbeket lehetőleg a 
délelőtti, délutáni műszakok-
ban foglalkoztassák, ezzel ia 
ksnnyitve nelyzetüiret. 

A KSZV-nél körülbelül 
1400-an veszik igénybe az 
üzemi étkeztetést, kétszáz 
munkásgyerek számára van 
hely a bölcsődékben, óvo-
dákban. a gyári szállodákban 
pedig 190 if jút helyezhetnek 
el. Örvendetes, hogy a szo-
ciális körülményeket az el-
következendő években is ha-
sonló erőfeszítéssel javítják. 

A Szegedi Kendertöró és 
Szövőipari Vállalatnál a 

_ foglalkoztatottak 60 százalé-
' k a nő, a vezetésben azonban 

még nem elegendő a nők 
részvétele. Pedig a gyárban 
18 nő rendelkezik felsőfokú 

| végzettséggel, a középiskolát, 
technikumot pedig 257-em 

• A KSZV-ben is 

cseh alelnökét, valamint A. V. Filipcsen-
ko űrhajós ezredest, a Szojuz—7. parancs-
nokát, dr. Vajó Pétert és Illisz Lászlót, a 
KISZ KB titkárait a megyehatálon kis-
teleki úttörők virágcsokrokkal fogadták; 
üdvözlő szavakat Kársai Árpádné, a KISZ 
szegedi járási bizottságának titkára mon- I végezték el 
dott. | törekednek arra, hogy minél 

A vendégek este a Csongrád megyei I t ö bb rátermett nő kapjon le-
párt- és tanácsszékházba látogattak el, " " 
ahol Török Lászlónak, a Csongrád megyei 
tanács vb elnökének köszöntő szavai után 
Győri Imre, az MSZMP KB tagja, a 
Csongrád megyei pártbizottság első titká-
ra mutatta be Csongrád megyét. A talál-
kozón részt vett dr. Horváth István, a 
KISZ KB első titkára. 

Ma a Derekegyházi Állami Gazdaság-
gal ismerkedik a DIVSZ-küldöttség, amely 
a délutáni órákban tér vissza Budapestre. 

hetőséget tehetségének ki-
bontakoztatására. s ezért tá-
mogatják a továbbképzést. 
Fontos célkitűzés, hogy azo-
nos feltételek esetén az ú j 
tisztségviselők, illetve helyet-
tesük kinevezésekor nőt je-
lölnek majd a felelősségtel* 
jes posztra. 

M. L 


